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Artiestenavond opent het jubileumjaar
van de Federatie Europese Narren

VZW-project
krijgt stilaan vorm.
Weldra meer nieuws!

F.E.N.-Vlaanderen pakt uit
met nieuw ereteken
“De Edelnar”

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal
Als dagelijks bestuur hebben wij ook al
verschillende vergaderingen achter de
rug, want er staat nog veel werk op de
plank om onze federatie verder uit te
bouwen en in de goede richting te sturen.

in het Zavelhof te Vlierzele. Alle afspraken
zijn gemaakt en het menu ligt vast. U kan
alle informatie dienaangaande terugvinden
in deze gazet.
Het Feest der Goedgemutsten, ons ledenfeest, zal doorgaan in de Florahallen te
Aalst en het wordt mee georganiseerd
door De Aalsterse Prinsencaemere. We
hebben met deze vereniging al een paar
vergaderingen gehad en ik kan u nu alvast
vertellen dat ons ledenfeest weer tot in de
puntjes zal afgewerkt worden.

Geachte lezers,
Beste collega’s
Het is ondertussen zes maanden
geleden dat u de laatste editie van
ons ledenblad in handen kreeg. Als
gedreven carnavalisten hebben we
gedurende deze periode kunnen genieten
van een relatieve rust. Inderdaad,
relatieve rust, want ook tijdens de zomermaanden zijn er tal van verenigingen die evenementen organiseren. Dit
zijn niet meteen carnavalsevenementen,
maar toch activiteiten om in de meeste
gevallen de kastoestand van de verenigingen een extraatje te bezorgen.
F.E.N.-Vlaanderen heeft een heel goed
seizoen achter de rug en de lidgeldenkomen al geruime tijd vlot binnen. We
kunnen er nu al zeker van zijn dat we
er niet op achteruitgaan, integendeel.
Het aantal verenigingen moet ik hier
niet vermelden, aangezien er iedere dag
inschrijvingen bijkomen. Wat me wel
opvalt, is dat er verschillende nieuwe
carnavalsgroepen aan het opstarten
zijn.
Dankzij uw inspanningen en goed
geleverd werk kunnen we samen dus
zeer tevreden terugblikken op het
voorbije jaar.
We denken hierbij ook even terug aan
het ledenfeest te Borgloon, het F.E.N.banket, de artiestenavond en B.O.L. Al
deze evenementen kunnen we weer als
geslaagd beschouwen.
Ondertussen zijn we volop bezig om
voor het volgende seizoen, dat in het
teken van 4x11 F.E.N. zal staan alles
in orde te brengen. Ik ben er dan ook
zeker van dat dit zal slagen.

Zo weet ik dat Jef en Jeroen druk bezig
zijn met het vzw-project voor onze
verenigingen. Zeer binnenkort dus meer
nieuws daarover.
De mooie jaarordes en speldjes zijn al
geleverd. We zijn zo goed als klaar om
weer van start te gaan.

De 24 ste Artiestenavond hebben we al
achter de rug. Op 27 september ontvingen we tal van nieuwe artiesten die hun
beste act kwamen voorstellen. Het was
in orde en de aanwezigen hebben ervan
genoten. Maar er moet me wel wat van
het hart. We hebben meer dan 500 aangesloten verenigingen die van de diensten
van F.E.N.-Vlaanderen kunnen genieten.
Wel, beste carnavalsvrienden, dan ben ik
zeer ontgoocheld omwille van de karige
belangstelling van de verenigingen bij
de activiteiten die F.E.N. organiseert ten
voordele van haar leden. Wetende dat de
bestuursleden van F.E.N.-Vlaanderen zich
uit de naad werken om toch iedere vereniging een bezoekje te brengen, zijn we wel
zeer teleurgesteld als we dit vergelijken
met de opkomst zoals op de artiestenavond. Onze bestuursleden verdienen
meer appreciatie. We hopen dat dit zal
veranderen, zodat ook de bestuursleden
van F.E.N. de motivatie blijven houden om
zoveel uren in hun werking te steken en
om verder te gaan. Hierbij doe ik nog eens
een oproep aan onze leden om daar wat
rekening mee te houden.

Ik wil hier de nieuwe F.E.N.-commissarissen van harte welkom heten in onze
federatie en ik hoop dat ze in hun proefperiode zullen slagen, zodat ook zij zich
thuis zullen voelen bij F.E.N. en zich voor
100 % kunnen inzetten.
Ook wil ik hiermede de mensen die zijn
uitgetreden en zich niet meer verkiesbaar
stelden van harte bedanken. Zij hebben
zich gedurende vele jaren in alle bochten
gewerkt om onze federatie te krijgen
waar ze nu staat. Vrienden, nogmaals
bedankt.
Jammer genoeg hebben we ook een
paar mensen moeten ontslaan. Het is
natuurlijk altijd jammer dat zulke dingen
moeten gebeuren, maar zoals jullie allen
weten, moet er gewerkt worden binnen
F.E.N., anders lukt het niet. Niettemin wil
ik ook deze mensen bedanken om het
toch geprobeerd te hebben.
Beste carnavalisten, ik voel me als
voorzitter gelukkig om met het huidige
team naar het volgende seizoen te trekken en in november alle registers open
te zetten.

Buutte-onderwijs Limburg (B.O.L.) is volop
gestart met haar lessen. Iedere dinsdagavond zijn de nieuwe cursisten aan het werk
om ook dit nieuwe seizoen het beste van
zichzelf te geven. De 20ste Try-out zal doorgaan op zondagnamiddag 30 november
2014. Een namiddag om de lachspieren
weer eens los te maken. Mag ik u vragen
om dit alvast in uw agenda te noteren.

Zo vrienden, mijn voorwoord zit erop.
Ik wens jullie nog het allerbeste en
hopelijk zien we elkaar allemaal in goede
gezondheid terug op een van de zovele
evenementen tijdens het carnavalseizoen
2014 – 2015.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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Het F.E.N.-banket zal dit jaar doorgaan
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raad van bestuur 2015

DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter: LECOQUE Jean-Jos Kromstraat, 1 3770 MILLEN (Riemst) Tel & Fax: 012/23.13.41 GSM: 0475/69.39.53 E-mail: jean-jos.lecoque@telenet.be
Ondervoorzitter: RAYMAEKERS Louis Brouwersstraat, 1/1 bus 4A 8660 DE PANNE GSM: 0497/42.85.06 E-mail: louis.raymaekers@telenet.be
Secretaris: BELLINGS Jeroen Tongersesteenweg 398 3840 BORGLOON Tel.: 012/74.68.39 GSM: 0479/84.41.38 E-mail: bellingsjeroen@hotmail.com
Penningmeester: LANGENAEKEN Jef Broekstraat, 5 3840 BORGLOON Tel: 012/74.29.56 Fax: 012/67.11.63 E-mail: jef.langenaeken@telenet.be

PROVINCIALE BESTUURSLEDEN
PROVINCIE ANTWERPEN
Provinciaal voorzitter: WOUTERS Stan Veerpontstraat, 15 2340 BEERSE GSM: 0495/33.24.51 E-mail: woutersstan@msn.com
Provinciaal secretaris: DE CLERCQ Piet Tessenderloseweg, 35 2440 GEEL Tel: 014/59.47.63 GSM: 0477/51.16.27 E-mail: piet.anja@scarlet.be
Provinciaal commissaris: VAN ASCH Kevin Steenakker 69 2640 MORTSEL GSM: 0495/74.07.83 E-mail: kevinvanasch@telenet.be
Provinciaal commissaris: WUYTS Walter Fortstraat 38 2640 MORTSEL Tel: 03/295 92 02 GSM: 0496/75 48 83 E-mail: walter.wuyts2@telenet.be
PROVINCIE LIMBURG
Provinciaal voorzitter: MAESSEN Hubert Rondstraat, 26 A 3641 KINROOI Tel & fax: 089/70.14.93 E-mail: hubert.maessen@telenet.be
Provinciaal secretaris: VAN DIJCK Luc Vreyshorring, 27 3920 LOMMEL GSM: 0496/20.03.42 E-mail: vandijck.luc@gmail.com
Provinciaal commissaris: HUMBLET Jo Op de Meer 6a 3740 GROTE-SPOUWEN (Bilzen) Tel: 012/45.65.65 GSM: 0479/43.75.69 E-mail: humbletjo@gmail.com
Provinciaal commissaris:MOONEN Servé Brugstraat, 3 bus 2 3620 LANAKEN GSM: 0477/21.29.03 E-mail: servaas.moonen@skynet.be
Provinciaal commissaris: RENETTE Marc Maarschalk Fochstraat, 11 3970 LEOPOLDSBURG Tel & Fax: 011/39.13.89 GSM: 0475/31.60.95 E-mail: renette.marc@telenet.be
Provinciaal commissaris: GEELEN Philippe Molenweg 73a 3770 RIEMST GSM: 0471/64.14.44 E-mail: geelenphilippe@pandora.be
Provinciaal commissaris: BELLINKX Glenn Kwamol 58 3945 HAM GSM: 0494/62 29 74 E-mail: glenn.bellinkx@hotmail.com
Provinciaal commissaris: COLLIN Dimitry Cartuyvelstraat 19 3870 HEERS GSM: 0472/90 39 95 E-mail: info@diweb.be
Provinciaal commissaris: GIELEN Kurt Solterweg 17 3680 MAASEIK GSM: 0495/29 03 33 E-mail: kurt.gielen@outlook.com
Provinciaal commissaris: STEEGEN Jan Mondeostraat 37 3740 BILZEN GSM: 0474/92 95 90 E-Mail:steegenjan@gmail.com
Provinciaal commissaris: WINS GERD Omstraat 61 3620 VELDWEZELT (Lanaken) GSM: 0495/65 04 69 E-mail: busjesjeur@gmail.com
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Provinciaal voorzitter: CASSIMAN Marcel Lange Molenstraat, 1 9280 LEBBEKE GSM: 0475/93.46.57 E-mail: marcelcassiman@hotmail.com
Provinciaal secretaris: DE BEYTER Kenny Klevestraat 51 9600 RONSE Tel.: 055/20.95.12 GSM: 0498/64.20.78 E-mail: kenny.debeyter@telenet.be
Provinciaal commissaris: THIJS François Fr. Van Cauwelaertlaan, 7 9100 SINT-NIKLAAS GSM: 0498/24.07.39 E-mail: denthijs@telenet.be
Provinciaal commissaris: VERHAEGEN Willy Damstraat, 38 9340 LEDE Tel: 053/80.05.74 GSM: 0495/22.60.34 E-mail: willy.verhaegen2@hotmail.com
Provinciaal commissaris: HEYERICK Rudy Tuinwijk Jan Verhaegen, 56 9820 MERELBEKE Tel: 09/230.68.48 GSM: 0474/92.59.82 E-mail: tim.van.den.berghe@telenet.be
Provinciaal commissaris: DE STORCKE Germain Leedsesteenweg, 160 9420 ERPE-MERE Tel: 053/80.21.90 Fax: 053/78.77.66 E-mail: storck@euphonynet.be
Provinciaal commissaris: DE PAEPE Christiaan Kerkstraat, 170 - bus 104 9050 GENTBRUGGE Tel & fax: 09/335.47.07 GSM: 0478/37.45.73 E-mail: decockjantje@skynet.be
Provinciaal commissaris: DE RONNE Kenny Warande 4 9270 LAARNE Tel.: 09/366.12.01 GSM: 0472/72.21.91 E-mail: kdr_009@hotmail. com
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Provinciaal voorzitter: ACKERMANS Jean Lindenstraat, 160 1800 VILVOORDE Tel: 02/305.46.44
Provinciaal secretaris: NOTREDAME Mark Provinciesteenweg, 31 3190 BOORTMEERBEEK GSM: 0486/39.47.16 E-mail: mark.notredame@telenet.be
Provinciaal commissaris: VANGERVEN Ludo Oudergemselaan, 3 1933 STERREBEEK Tel.: 02/767.01.93 E-mail: secretariaat@carnafolk.be
Provinciaal commissaris: BLOMMAERT Steve Roosberg 19/001 3400 LANDEN GSM:0488/39 24 62 E-mail: blommaertsteve@hotmail.com
Provinciaal commissaris: VERSTREPEN Ronny Oplintersesteenweg, 86 3300 TIENEN GSM: 0483/27 18 26 E-mail: verstrepen_ronny@hotmail.com
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Provinciaal voorzitter: INION Xavier Bruggestraat 143 8970 POPERINGE Tel.: 057/33.46.33 GSM: 0496/36.34.39 E-mail: xavier.inion@telenet.be
Provinciaal secreatis: PATTYN Harold Izegemstraat 66 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL GSM: 0496/51 89 04 E-mail: haroldpattyn@msn.com
Provinciaal commissaris: VERBRUGGHE Dominiek Meiboomlaan 52 8800 ROESELARE Tel.: 051/24 33 31 GSM: 0496/75 31 36 E-mail: shar.3@telenet.be
Provinciaal commissaris: VAN OSSEL Philippe Hoogstraat 3 8430 LOMBARDSIJDE (Middelkerke) Tel: 058/24 18 23 GSM: 0496/90 59 65
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raad van bestuur

De raad van bestuur van F.E.N.-Vlaanderen
werd flink versterkt
Ter gelegenheid van de jongste algemene vergadering op 14 mei 2014 werd de Raad van bestuur versterkt met liefst
negen nieuwe krachten. Wij stellen ze graag even voor. Op pagina 4 hiernaast vindt u de volledige samenstelling van de
raad van bestuur met alle adresgegevens.

Wuyts Walter
Provinciaal commissaris
Antwerpen

Bellinckx Glenn
Provinciaal commissaris
Limburg

Collin Dimitry
Provinciaal commissaris
Limburg

Gielen Kurt
Provinciaal commissaris
Limburg

Steegen Jan
Provinciaal commissaris
Limburg

Wins Gerd
Provinciaal commissaris
Limburg

Blommaert Steve
Provinciaal commissaris
Vlaams-Brabant

Verstrepen Ronny
Provinciaal commissaris
Vlaams-Brabant

Van Ossel Philippe
Provinciaal commissaris
West-Vlaanderen

FEN-Vlaanderen dankt langs deze weg ook de uittredende bestuursleden, Van de Put Remi, Debroux Serge, Slangen
Christof en Van Roosendael Ludo.
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column

Carnaval blijft carnaval!

Louis Ackou - columnist

De herfst staat voor de deur, de bomen zullen terug in hun blootje staan en onze Filip den eersten is nog altijd koning van
ons federale Belgenlandje. Het weer is volledig het noorden kwijt en in Canberra Australië is het winter met vijfenveertig
graden Celsius met een strakke zandwoestijnwind. En zegt een man tegen zijn vrouw “wat een weer weer”!

Mohammed Al Patat schoot de zwarte zwaan
dood aan het begijnhof in Brugge - de
mooiste stad ter wereld - en zei dat het een
ongeluk was. Hij dacht dat het zijn dochter
Maldouina Al Vaginal was die zonder zijn
medeweten de liefde had bedreven met de
chauffeur van Bart Dewever. Zij was vanuit
Nederland naar hier overgelopen om asiel
aan te vragen omdat Zwarte Piet spelen niet
meer mag en gediscrimineerd wordt bij die
kaaskoppen. Het komt er nog van, toe zeg!
Qua sport was het heel druk in de zonnige maar soms natte dagen van de zomer
2014. Er gebeurde vanalles op en rond het
WK voetbal. Een meisje van zeventien jaar
met een uitgesproken West-Vlaams accent
dat Axelle noemde en dat zot was van onze
Rode Duivels, gaat op het internet de hele
wereld rond omdat ze er zo mooi en sexy
uitziet, terwijl Braziliaanse straatkinderen
bedelen en elkaar de kop inslaan en iedereen
die vreemd en bleek van huid is tot vijand
benoemen.
Spijtig dat Iran de achtste finale niet gehaald
heeft. Een land met prachtige uitgestrekte
landschappen aan de Eufraat, hun lekkere
keuken en hun mooi geklede ayatollahs.
Het is toch een ware schaamte dat een
dergelijk land toegelaten wordt tot het WK
voetbal als men ziet en leest wat daar allemaal gebeurt op vlak van de emancipatie
van de vrouw. Maar, kalm blijven is de
boodschap en laten we het WK ondergaan,
anders beland je in de eerste uren bij de
psychiater.

Nog voordat de Duitse manschaft de
finale mocht winnen, startte al het grootste wereldcircus op wielen: “Le Tour de
France”. Was mij dat een hoop ellende met
vallen en opstaan. De spurtbom Cavendish
van Marc Coucke, mecenaat in allerhande
sporttakken, schoonheidsproducten en
voedingssupplementen, was vergeten een
pilletje te slikken tegen zijn hyperkinetische
ellebogenwerk, dat altijd een of andere
renner moet raken, alvorens de meet als
eerste te bereiken. Maar ditmaal, na teveel
elleboogstoten, viel hij met zijn opgesmukte fiets van enkele honderdduizenden
euro juist voor het huis van zijn mother
Pharilde, waar hij zoveel jaren on holiday
was gekomen.
Aangezien er niemand thuis was, hebben ze
dan een ambulance opgebeld om hem naar
een hospitaal te brengen op zijn Man-eiland.
Maar enkele dagen erna, gekomen op Frans
grondgebied, was de Engelse bonenstaak
Frome aan de beurt, die met zijn klikken
en klakken enkele malen de kasseien mocht
kussen van de Carrefour de l’Arbre. Enkele
minuten later was “Wroem” weg uit dat
mediacircus en heeft hij zich verstopt in
een laadbak te Calais om zo incognito en
zonder teveel kabaal de oversteek te maken
naar het UK.

zende bruingevlekte koeien met onnozele
smikkels en grote starende ogen en een
uier zo groot als de twee koplampen à la
Nathalia, kon hij geen kak meer zeggen
na enkele pedaaltoeren. Hij zal vaarwel
mogen zeggen aan de miljoenen bij Lotto.
Naar verluidt zou hij begonnen zijn aan een
amfetaminerijk Russisch appeldieet om zijn
uitgemergelde Auswitchlichaam wat meer
aanzien te geven.
Maar goed, belangrijker dan al dat voetbal,
wielrennerij en andere volkse sporten waarbij allicht weinig te beleven is, heb ik wel
hoop dat het nakende carnavalseizoen een
uitzonderlijk jaar zal worden in de annalen
van het carnaval. Wij zullen ons zeker niet
laten opwinden over de verminderde invoer
van stroom uit onze buurlanden, de aanvoer
van Russisch aardgas door de oorlog in
Oekraïne, het instabiele Irak-Syrië en het
kalifaat van de IS, dat stilaan een grote
speeltuin wordt van alle soorten extremisten
en jihadisten.
We zullen het misschien in de geldbeugel
ondervinden, maar houden ons hoofd recht
en zingen uit volle borst: carnaval blijft carnaval en leve 4x11 F.E.N.! Alaaf, Alaaf, Alaaf!
Louis Ackou

Alsof dat nog niet genoeg was, reed Contador, de Conquistador del España, enkele
malen in de dijk langs de weg, schoot
daardoor van zijn pedalen en omdat hij zijn
beenbeschermers had laten liggen in zijn
kamer van het Hotel “Horse Beefsteak” in
Engeland, was zijn scheenbeen geschaafd
en in twee stukken gekraakt. Dat was nogal
een donderslag in de klaarlichte hemel daar
in Frankrijk bij het begin van de tour.
Maar wie de spits afbeet was onze VDB,
niet deze uit Ploegsteert die een hartcrisis
niet overleefde ergens in Afrika in de hut
van zijn oom pooier Tom, op bezoek bij de
beeldschone sexy zwarte parel Emilienne,
met tieten als voetballen en een kontje als
een paardenkachelgat.
Het was zijn naamgenoot Van den Broucke
die in alle kranten bazuinde dat hij zeker bij
de eerste drie, zo niet de winnaar zou worden van de Tour de France 2014. Maar bij
de eerste beklimming van een molshoopje
ergens in de groene Franse Alpen met graGazet van de Carnavalist - Nr 175
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info

Zondag 30 november 2014
Gemeenschapscentrum
Ten Takel - Zonhoven
Aanvang 14u11

20
Try-Out voor Tonpraters
ste

GRATIS INKOM

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg

Nieuwe jaarorde en speldje
2015

Deze nieuwe jaarorde en
speldje is een creatie van
Mark Notredame,
provinciaal secretaris
FEN-Vlaams-Brabant.
Proficiat Mark!!!
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Aperitief met hapjes om 13 uur - Aan tafel om 14 uur

info

Menussenhaas

Zondag 7 december 2014
Feestbanket FEN-Vlaanderen
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door de deelnemers betaald te worden aan democratische prijzen
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in de kijker

CD-Voorstelling “Vastelaovend aan de
Maaskant” - CC Lanaken
Zaterdag 25 oktober 2014
Na de jubileumeditie, 2 x 11, van vorig jaar,
vindt er op 25 oktober a.s. de 23ste cdvoorstelling plaats van de CD Vastelaovend
aan de Maaskant. Deze is ondertussen
een begrip geworden in het oostelijk deel
van Belgisch Limburg en zal ook dit jaar
doorgaan in het Cultureel Centrum van
Lanaken. Een 20-tal groepen en artiesten
zullen die avond optreden en hun nieuwste
carnavalshit brengen.
Vanaf deze editie zal er ook een nieuwigheid
zijn: ieder jaar zal een ‘special guest’, al
dan niet van de ‘Maaskant’,
de deelnemers aan de CD
vervoegen. Dit jaar is dat
niemand minder als het duo
Domm & Dööl, afkomstig uit
Kelmis !

‘niets uitmaakt’, hetgeen ze proberen uit te
beelden is pas belangrijk.
In 2011 werd het 11-jarig bestaan gevierd
met een eerste groots carnavalsbal en anno
2014 beleven zij met hun prins Michaël I
(Smeermaas) voor de tweede maal (na
Pascal I in 2005) een super gezellige tijd
als Prinsengarde.
Het is voor KV Mök Niks Oet de eerste keer
dat ze deelnemen aan de CD Vastelaovend
Aan de Maaskant. Maar de allerkleinsten
houden nu al van zingen en op de ‘bühne’

De themawagen wordt, net zoals de
ko s t u u m p j e s , j a a r l i j k s e i g e n h a n d i g
ontworpen. Het allereerste wagentje, een
gewezen ‘vouwwagen/plooicamper’, wordt
nu nog altijd meegenomen in de stoeten
als opslagruimte voor de drank en het
strooigoed. De naam ‘Mök Niks Oet’ werd
destijds gekozen omdat de naam op zich

Domm & Dööl
Juulke
De Brikkebekkers
De Curverkes
Estebleef
De Heimeijers

Naar goede gewoonte is de
organisatie hiervan in handen
van één van de deelnemende
carnavalsverenigingen
afkomstig van de ‘Maaskant’.
Dit jaar koos men voor K.V.
Mök Niks Oet. Deze groep uit
Lanaken werd in het seizoen
2000-2001 opgericht met een
8-tal leden en is ondertussen
uitgegroeid tot een hechte
groep van 28 leden plus de 11
kleintjes die voor de nodige
opvolging zullen zorgen.
K.V. Mök Niks Oet is één van de
weinige carnavalsverenigingen
in Lanaken die ieder seizoen
rond een thema werken hetgeen verwijst
naar de actualiteit in hun eigen gemeente.
De thema’s van de afgelopen jaren zijn terug
te vinden op de website www.mokniksoet.
be.

Deelnemende groepen en artiesten
aan de 23ste CD Vastelaovend
aan de Maaskant

Ivo en Theo
Jérôme Gelissen & De Sjoeskes
De Julia’s
Jus te nève
De Kezelzekskes
Leonke
Nit te Geluive
De Porijkes
staan. Dit bleek eerder dit jaar al met
de opname van de ‘kidsversie’ van het
Prinsenlied van Michael I waardoor ze
ook op 25 oktober a.s. mee van katoen
zullen geven tijdens de CD-Voorstelling
Vastelaovend aan de Maaskant.
We nodigen dan ook iedereen van harte uit
op ‘DE’ officieuze opener van het nieuwe
carnavalseizoen 2014-2015, a.s. zaterdag
25 oktober 2014 vanaf 20.11u, tot dan !

Sjang Vogelzang
De Eierdöpkes
Sjut ien & Zoep oet
‘ Roet Kruus
Veer mèt us veer
Mök niks oet.

Afspraak dus op zaterdag 25 oktober a.s.
in Lanaken! Iedereen van harte welkom !!!

Inkom voor carnavalsverenigingen en -groepen GRATIS
Gazet van de Carnavalist - Nr 175
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nieuws heet van de naald

Nieuwe ondersteuning voor de leden van
F.E.N.-Vlaanderen
Het voorbije carnavalseizoen werd het drama dat zich te Aalst heeft voorgedaan, uitvoerig in de pers belicht. Ook
onze federatie heeft er heel wat aandacht aan besteed, maar zoals het vaak met dit soort zaken gebeurt, verzwakt
de aandacht naarmate de tijd vordert en staat men niet meer stil bij de oorzaken en de problemen die zich rond
deze situatie gesteld hebben. Erger nog, en meer bepaald diegenen die nooit het slachtoffer werden van een soortelijk voorval, denken er zelfs niet meer aan hun voorzorgen te nemen. En precies dat willen we voorkomen door
een nieuw en opmerkelijk project te lanceren dat zich in de eerste plaats richt tot de verenigingen die met een
soort drempelvrees of twijfels zitten om over te stappen van een feitelijke vereniging naar een vzw.
Het afgelopen seizoen hebben we meermaals ondervonden dat tal van verenigingen het initiatief zouden willen nemen om
hun huidige “feitelijke vereniging” om te
vormen tot een zogenaamde “vzw”, maar
helaas zitten ze nog met een ganse reeks
van twijfels en vraagtekens.
Binnen F.E.N.-Vlaanderen werd in dat verband beslist om een nieuw project te lanceren teneinde de verenigingen die geïnteresseerd zijn om de stap van feitelijke
vereniging naar een vereniging zonder
winstoogmerk (vzw) te zetten, een handje
toe te steken.
Het project dat al enkele maanden onze
grootste aandacht geniet, heeft helaas
wat vertraging opgelopen, maar niettemin
zetten we momenteel alle zeilen bij, om
zeer binnenkort het initiatief volledig uit de
doeken te doen. De verenigingen mogen
dus weldra een documentatiefolder verwachten met alle uitleg.
In ons ledenblad van 15 april 2014 hadden wij het al vrij uitvoerig over dit project,
maar toch willen de grote lijnen nog even
herhalen.

1. Documentatie
Op onze website staat al sedert enkele jaren heel wat uitleg omtrent alles wat met
de werking van een vzw te maken heeft.
De teksten werden ondertussen inhoudelijk aangepast worden zodat ze opnieuw
beantwoorden aan alle wettelijke verplichtingen en bepalingen.
2. Statuten
Aangezien de meeste carnavalsvereni-gingen omzeggens volgens dezelfde structuur
opgebouwd zijn, zal een model van statuten op onze website geplaatst worden.
De verenigingen kunnen vervolgens met
onze ondersteuning, al dan niet naar eigen
behoeften, dit model aanpassen en er zal
ook uitgelegd worden op welke wijze deze
statuten in het Staatsblad kunnen gepubliceerd worden, enz ...
3. Kasboek
Als vzw is men verplicht een kasboek bij
te houden waarin alle financiële verrichtingen (ontvangsten en uitgaven) volgens
vastgestelde normen dienen genoteerd te
worden. Vandaar dat we beslist hebben

om aan alle
aangesloten
leden
van
onze federatie, via onze
website, elk
individueel
een
eigen
“beveiligd”
kasboek ter
beschikking
te
stellen,
waarmee ze enerzijds al hun boekhoudkundige verrichtingen kunnen opslaan en
tevens rapporten kunnen opstellen.
4. Ledenregister
Elke vzw is verplicht op haar zetel een
ledenregister bij te houden, waarin continu
zowel de nieuwe leden als de leden die
vereniging verlaten, nauwkeurig genoteerd
worden.
Op onze website zal dit ledenregister eveneens digitaal voorzien worden.
5. Kostprijs voor de leden
Wel, onze federatie zal dit systeem gratis
aanbieden aan alle aangeslotenen!

Een nieuw ereteken bij F.E.N.-Vlaanderen
Kort na de oprichting van F.E.N. werd er
beslist om een ereteken uit te geven dat uitgereikt kon worden aan personen die zich op
de een of andere wijze verdienstelijk gemaakt
hadden binnen het carnavalsgebeuren.
Op die wijze kwam de
Zilveren Nar van Europa tot stand. Het is een
unieke carnavalsonderscheiding op Europees
niveau.
Vele
duizenden
medewerkers van onze aangesloten verenigingen, alsook individuele leden werden
ondertussen laureaat van dit unieke ereteken.
In 1998 zag, op vraag van vele laureaten van
een Zilveren Nar, een nieuw ereteken het
levenslicht, met name de Euronar.
Deze Euronar had de bedoeling om de
verenigingen de gelegenheid te bieden om

hun
verdienstelijke
medewerkers, die minstens elf jaar drager
waren van een Zilveren
Nar, te vereremerken
met een nieuw opvallend ereteken.
Inmiddels worden er bijgevolg ook jaarlijks
heel wat Euronarren uitgereikt ter gelegenheid van het Feest der Goedgemutsten.
Van meet af aan hebben we er bij F.E.N.Vlaanderen inderdaad voor geopteerd om
deze beide eretekens enkel en alleen uit
te reiken ter gelegenheid van dit jaarlijkse
ledenfeest.
Net zoals dat het geval was met de invoering
van de Euronar, gingen er de laatste jaren
almaar meer stemmen op om alle verdienstelijke medewerkers die minstens 11 jaar
drager zijn van een Euronar te vereremerken
met een “nieuw” speciaal ereteken.
Mark Notredame, provinciaal secretaris van
Vlaams-Brabant en tevens al meerdere jaren
Gazet van de Carnavalist - Nr 175

de vaste huistekenaar van F.E.N-Vlaanderen,
kreeg de opdracht een nieuw ereteken te
ontwerpen en zo kwam de “Edelnar” recentelijk tot leven.
Hij staat hieronder afgebeeld en voor het
overige gelden ook hier dezelfde spelregels
als bij de Zilveren Nar en de Euronar.

Dit nieuwe ordeteken zal binnenkort eveneens kunnen aangevraagd worden via onze
website.
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2de Verkiezing Holebi “Regenboogprins
Carnaval” van België
Het Rodenbach Carnaval verkiest elk jaar
een Prins Alexander. Traditioneel gebeurt
dat op ene vrijdagavond, maar ‘s zaterdags
slaagde men er niet in om de tent terug te
laten vollopen, aldus schepen José Debels.
Men ging dus op zoek naar een alternatief
en zo werd vorig voor het eerst de Holebi
Regenboogprins van België verkozen.
De eerste editie van deze verkiezing werd
meteen een overdonderend succes. Drie
kandidaten gavn het beste van zichzelf en
uiteindelijk kwam er dus een winnaar uit
de bus.
De bomvolle tent beleefde alvast een schitterende avond en dus was het maar normaal
dat er een vervolg zou komen aan dit eerste
initiatief.
Voor deze titel, enig in de carnavalswereld,
kunnen zich zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten inschrijven.
De voorwaarde is dat ze van Belgische
nationaliteit zijn en minimum 18 jaar op 7
maart 2015.

Inschrijven kan tot 31 december 2014 !!!
De winnaar ontvangt naast de som van
333,00 € prijzengeld, een flatsquare TV
toestel groot formaat en ook nog enkele
verrassingen.

Ook de verliezers gaan niet met lege handen
naar huis maar ontvangen waardevolle
naturaprijzen.
Verdere info (i.v.m. inschrijving, voorwaarden, prijzen, …) kunnen bekomen
worden bij:
Stedelijk Roeselaars Rodenbach Carnavalcomité
p/a Stadhuis, Botermarkt 2, 8800 Roeselare
of via email janvanterwilgen@skynet.be of
markten_en_foren@roeselare.be
Tel. 0477/376344 (Jan) of 0477/626614
(Bart)
Dus voor iedereen die zich geroepen voelt
om ambassadeur te zijn van de Holebigemeenschap in het carnaval, twijfel niet
langer en stel je kandidaat.
De organisatoren zijn volop bezig met de
voorbereiding en kijken hoopvol uit naar zaterdag 7 maart 2015 om er een spetterende
avond vol spanning, plezier en ambiance
van te maken.

Betaling verzekeringspremies!
Wat het betalen van verzekeringspremies betreft, lijkt het ons aangewezen om dit probleem
even opnieuw aan te kaarten.
Het woordje “probleem” staat hier in feite
niet helemaal op zijn plaats, omdat het aantal
verenigingen die hun premies soms zeer laat,
na meerdere herinneringen betalen of zelfs niet
betalen, zeer beperkt is.

nering sturen. Iedereen kan immers al eens een
betaling over het hoofd zien - en daar hebben
we alle begrip voor - maar niettemin blijven we
met een kleine minderheid van kleiner dan 1%
zitten die zelfs na een tweede herinneringsbrief
niet reageren.

Anderzijds wordt in zowel het verzekeringsattest
als in het begeleidende e-mailbericht gevraagd
de verzekeringspremies binnen de vijftien
kalenderdagen te betalen.
Onze statistieken tonen aan dat deze termijn
van vijftien dagen in 82% van de gevallen correct gerespecteerd wordt. In ongeveer 16%
van de gevallen gebeurt de betaling binnen de
maand en voor de resterende 2% moeten we
na een zestal weken een “vriendelijke” herin-

1) dat zij niet meer beschouwd worden als lid
van onze federatie en dus alle zaken (adresgegevens, evenementen, zoekertjes, ...) die op
onze website staan compleet geschrapt worden;
2) dat zij niet meer gedekt zijn door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering waarvan
zij als volwaardig lid van onze federatie gratis
genieten.

Alle verzekeringen die bij ons worden aangevraagd, hetzij via de website (= 99%) of via
de post, worden in principe uiterlijk binnen de
24 uur afgehandeld.
Sinds onze nieuwe computerapplicatie operationeel is, worden bovendien alle verzekeringsattesten zeer snel via internet afgeleverd bij de
aanvrager. Uit de vele positieve reacties mogen
we ondertussen trouwens afleiden dat onze
verenigingen erg tevreden zijn met dit nieuwe
werkinstrument.

niet onmiddellijk de achterstallige premies vereffenen, meteen op non-actief te zetten. Concreet
betekent zulks:

Het opvolgen van deze achterstallige betalingen en het uitschrijven van één of meerdere
herinneringen, bezorgt ons echter allemaal
extra werk, dat we kunnen missen als kiespijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat de verenigingen het
ook niet prettig zouden vinden indien ze ons
hun verzekeringsaanvragen continu in herinnering zouden moeten brengen. Dus mogen
wij ook wel verwachten dat elkeen de gestelde
betalingstermijn respecteert.
In de jongste raad van bestuur werd bijgevolg
beslist om vanaf het seizoen 2014/2015 alle
verenigingen die na een tweede herinnering
Gazet van de Carnavalist - Nr 175

Bovendien is het zo dat in de gevallen waar wij
nagenoeg telkens na het uitschrijven van een
attest, een eerste of een tweede herinnering
moeten sturen, de kans bestaat dat wij voor
deze verenigingen naar de toekomst toe elke
verzekeringsaanvraag gewoon zullen weigeren.
Wij zijn immers niet zinnens om in die gevallen
nog langer tijd en energie te steken.
Momenteel staan reeds een vijftal verenigingen
op non-actief en zijn er enkele die geen beroep
meer zullen kunnen doen op onze verzekeringsfaciliteiten.
Wij hopen bij deze iedereen voldoende te hebben
gewaarschuwd zodat dit soort onsympathieke
maatregelen naar de toekomst toe overbodig
worden.
Jef Langenaeken
Verantwoordelijke verzekeringen
12

artiestenavond

Deelnemers Artiestenavond 2014
Toengelse Dansmariekes
Brugstraat 59
2260 Westerlo
Tel: 014/23 53 30
Gsm: 0496/50 27 73
E-mail: kris.de.bal@pandora.be of
toengelse.dansmariekes@gmail.com
Tonpraatster Diana Peeters
Kruisstraat 36
6039 EK Stramproy (NL)
Tel: 0031/(0)495 56 30 50
E-mail: jadilala@kpnmail.nl
Zangeres Rowena
Rowena van der Velden
Thibaltstraat 28
6301 CN Valkenburg aan de Geul (NL)
Tel: 0031 626 990 052
E-mail: valkenburg123@live.nl
Website: www.zangeresrowena@live.nl
Let’s do it (Showgroep)
Sanne Rinkens
Langveld 6 5768 GP Meijel (NL)
Gsm: 0031/625 542 483
E-mail: sannerinkens@hotmail.com
Website: www.mdmeijel.nl of
www.facebook.com/showgroepletsdoit

Duo Internationaal
Henry Deckers
Hurkenstraat 10
3640 Kinrooi
Gsm: 0479/92 23 71
E-mail: henry.deckers1@telenet.be
De Curverkes en Dansteam Lipstick
Mark Curvers
Stationsstraat 123
3620 Lanaken
Gsm: 0476/66 98 02
E-mail: mar.curvers@gmail.com
Duo Denise & Ritchie
Rozenhoek 4
6129 KK Berg a/d Maas
Tel: 0031 (0)46 43 36 933
Gsm: 0031 (0)6 201 253 15
E-mail: info@denise-ritchie.nl
Website: www.denise-ritchie.nl
De Sjatties
Danny Babeliowsky
Filterstraat 51 3960 Bree
Gsm: 0474/62 83 02
E-mail: daan-en-soon@hotmail.com of
danny.babeliowsky@gmail.com
Website: www.desjatties.be

TNNT
Mulkerweg 78
3700 Tongeren
Gsm: 0478/96 27 40
E-mail: info.tnnt@gmail.com
De Kletskup
Roel Bloemen
Oude Hostieweg 29
3950 Bocholt - Kaulille
Gsm: 0474/30 11 56
E-mail: roel.bloemen@telenet.be
4 met us 4
Lambregs Frank
Cdt Giddelostraat 5 3620 Lanaken
Gsm: 0476/26 04 22
E-mail: frank.lambregs@telenet.be
Licht & Geluid
Replay Sound en Light
Kristof Vissers
Burg. Henrylaan 42 3650 Dilsen-Stokkem
GSM: 0479/39 94 22
replaykristof@hotmail.com

Artiestenavond 26/09/2015
Artiesten kunnen nu al
aanmelden
artiestenavond@gmail.com

VERZEKERINGEN
Opgepast!!!
Alle verzekeringen die afgesloten
werden tijdens het voorbije seizoen
2013/2014 vervallen op

31 oktober 2014
Zij worden niet automatisch
verlengd. U dient bijgevolg zelf het
initiatief te nemen om nieuwe
verzekeringen aan te vragen.
Er werden geen wijzigingen
aangebracht aan de bestaande
verzekeringsmogelijkheden.
Voor meer informatie en aanvragen
kan u terecht op onze website.
www.fenvlaanderen.be
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FEN-Vlaanderen kan u al deze artiesten warm
aanbevelen

Hun contactgegevens vindt u op de volgende pagina

nd F.E.N.-Vlaanderen
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Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

Contactadres : C.V. De Maasduvelkes
Ulrichts Leon - Grotestraat 410 - 3630 Maasmechelen-Kotem
0631/011007
Tel.: 089/77 10 49 - 089/77 37 05

Te koop
Polyester en doek om
wagens en poppen te
maken of te herstellen

Te Koop - Te Huur
Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
0894/150208
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

Contactadres : K.V. De Waterratten
Vanheusden Bart - Grotestraat 195 - Maasmechelen
0694/010306
GSM: 0477/97 54 71

Te huur
Carnavalswagen “Asterix en Obelix” - foto 1.
Carnavalswagen “Den Duvel” - foto 2.

Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
kan
t Ned
erlan
ds

Thema: Aprés-Ski hut

Contactadres : De Muzelmennekes - Uikhoven
Kellens Vera - Populierenlaan 85 - 3621 Rekem
GSM: 0476/50 32 52 - 0476/08 15 97
Email: vera.kellens@hotmail.com

Thema: Alphorn
Contactadres : K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel.: 087/78 69 35

1095/261011

0677/260911

Te koop - Te huur
Diverse carnavalswagens. Snoepgoed, karamellen,...

Te huur
Prachtige prinsenwagen met polyesterfiguren en onderstel
Vraagprijs : € 300,00 per dag

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM: 0473/22 26 81 - GSM: 0476/39 97 74
1332/240307
www.dekazoebereers.be

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/290314
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be
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Te koop
Praalwagen met als thema “ Pizzeria”. Enkel de opbouw van de
wagen: 9 Vespa scooters, 2 koks, 1 ober en nog drie andere poppen.

Contactadres : Goedemor - Lede
0695/260314
Junius Yves - Rammelstraat 40 - 9340 Lede
GSM: 0496/51 35 22 - E-mail: yvesjunius@skynet.be

Mooie praalwagen.

Te koop
1. Drakenkop met of zonder bijhorende drakenlijf, alsook klein
draakje op houten slee. Volledig gemaakt uit isomo.

2. Baron op troon. Volledig uit isomo + clownsneus (diameter
100 cm) gemaakt uit polyester.

Te koop

Contactadres : De Brosselkeire - Aalst
Brisard Gwen - Esplanadeplein 4 - 9300 Aalst
E-mail: akvdebrosselkeire@gmail.com

Contactadres : De Kontenbonkers - Lede
1209/240314
Moreels Chris - Katstraat 107 - 9340 Lede
E-mailadres: dekontenbonkers@gmail.com GSM: 0474/73 18 40

1684/280314

Te koop
Wij verkopen onze carnavalswagen met thema “Koken”.
Deze wagen bestaat uit twee delen:
1ste deel: grote kok met attributen
2de deel: huisje
Mogelijkheid om delen te laten draaien.
L: 18 m - B: 3m - H: 4 m
Meer informatie bij Nathalie 0476/46 68 31 of bij
Jonas 0472/22 26 82

Te koop
Praalwagen. Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
1172/190214
Bekers Christophe - Germinal 88 - 9600 Ronse
E-mail: christophebekers@skynet.be - GSM: 0476/70 18 75

Contactadres : De Nachtvlinders - Haasdonk
Nathalie Kindt - Heirbaan 90a - 9120 Haasdonk
0152/040513
GSM: 0472/22 26 85 E-mail: nathaliekindt@hotmail.com
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Te koop
Carnavalswagen, met als thema “In de rouw door de ondergang
van de horeca”, dit kan mits een kleine moeite aangepast worden
aan uw thema. Er wordt een priester (isomo) op afgebeeld die
de inwijding doet van de koffietafel. Deze wagen wordt verkocht
inclusief onderstel. Er zit ook led-verlichting in uitgewerkt die je op
de foto’s niet kan waarnemen. Je kan met ruim 10 personen op de
wagen staan / dansen. Breedte: 3,2m - Hoogte: 4m en uitschuifbaar tot 5m - Lengte: 7,5m

in de kijker

Te koop
Verkoop van carnavalsremorque (in zeer goede staat) alsook 30
kostuums. Thema “Koningen”.
Afmetingen wagen: B = 2.50 m - L = 5.00 m - H = 3.00 m.

Contactadres : ‘t Gevolg - Hamme
Pieter Bieseman - Sint-Martensommegangstraat 21 bus 2 - Hamme
GSM: 0498/73 26 72
1716/100414
E-mail: biesemanpieter@gmail.com
Te koop
Carnavalwagen met als thema “school”. De wagen is opgebouwd als
trap, waarop schoolbanken zijn geplaatst. Er kunnen zo’n 15 personen
plaatsnemen op de wagen. Drie poppen zijn inclusief. De wagen is gebouwd op een robuust chassis met drie robuuste assen/wielen. Vooraan
is een zware draaikring geïnstalleerd. De totale lengte is zo’n 8 à 9 meter.
Wenst u enkel het chassis te kopen, wenst u de poppen te kopen ... alles
is bespreekbaar. Bij interesse > graag mailen aub.

25 kostuums te koop
tegen de prijs van
300 euro.

0529/080414
Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde
Van den Berghe Patrick - Begijnhoflaan 38 - 9200 Dendermonde
E-mail: pat.vandebee@gmail.com
Te koop
De wagen is 12 m lang. Er zijn nog zeven schaakstukken extra
beschikbaar maar moeten nog afgewrkt worden. Daar kan
eventueel een tweede wagen van gemaakt worden

Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode 0997/280314
Huyck Cindy - Broekkantstraat 83 - 9200 Dendermonde
E-mail: cindy.huyck@telenet.be - GSM: 0476/31 49 54

Contactadres : Den Ouverschot - Vilvoorde
Eddy Boleyn - Nieuwstraat 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51
E-mail: eddy.boleyn@pandora.be

0580/020514

Te koop
28 volledige kostuums te koop zoals op foto’s, attributen inclusief.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Feest- en sportcomite Kwenenbos - Merelbeke
Kristof De Raeve - Wielewaalstraat 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87
0564/080514
E-mail: kristofderaeve@hotmail.com
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Te koop of te huur
1. Carnavalswagen met als thema “Sprookjesbos”
Afmetingen: L: +-13,50m B: 2,50m H: 4,20m
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in het huisje plaats voorzien voor de generatoren en er is in
het huisje een kot voorzien voor de dj. Achteraan in de torens kan
men de boxen droog en veilig plaatsen.

2. Carnavalswagen met als thema “Schotland”
Afmetingen: L: +-11,50m B: 2,50m H: 4,20m (leuning ingeklapt)
H: 4,80 (leuning uitgeklapt).
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in de voorste toren plaats voorzien voor de generatoren en in
de toren kan men ook de muziekinstallatie kwijt.

Men kan met deze wagens
verschillende thema’s uitbeelden en men kan ze ook
gebruiken om deel te nemen
aan lichtstoeten.

1606/220212
Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com

Te huur
Carnavalswagen. Het is een ruime trappenwagen en biedt plaats
voor 25 à 30 personen. Er zijn twee opbergruimtes voorzien voor
eventueel snoep en dergelijke. Signalisatie. Afmetingen - 10 m
lang, 2 m 60 breed, 3 m 80 hoog.
De wagen is volledig verbouwd, nieuwe vloer, rechte trap achteraan, verstevigd en gloednieuw thema aan de buitenkant. Groot
deel afgewerkt met polyester.
NOG VRIJ ALLE STOETEN VAN 2015! Huurprijs €300/stoet (zonder
bijhorende aanhanger!). Voor een volledig seizoen kan ook. Prijs
op aanvraag!

Contactadres : ‘t Groet Leweijt oet Neerharen - Neerharen
Bram Nivelle - Bunzingpad 7 - 3620 Neerharen
1692/270514
E-mail: tgroet-leweijt@hotmail.com
Te koop
Schitterende carnavalswagen te koop. Boven is er plaats voor een
prins of prinses. Aan de zijkanten van de wagen kan er ook volk
opstaan. Vooraan is er plaats voorzien voor een DJ.
De wagen is pas volledig terug gespoten en er is een groot berghok
achteraan.
Eventueel met kledij te koop Prijs overeen te komen.

Te koop
Een carnavalswagen in uitstekende staat. Hij bestaat uit twee verdiepingen en is voorzien van verlichting voor lichtstoeten.
De wagen heeft de volgende afmetingen
L: 12, m - B:3.20 m - H: 4.20 m
De wagen is te koop met of zonder kostuums (30 tal).
De kostuums zijn ook alleen te koop.
De wagen kan alleen geduwd worden.
Meer foto’s zijn via mail te bekomen.

Contactadres : Orde van Noarkerke - Nieuwerkerken
David Strauven - Mouveldstraat 16 - 3850 Nieuwerkerken
GSM: 0478/59 52 38 - Tel: 011/68 14 56
E-mail: ordevannoarkerke@gmail.com
1198/260514
Te koop
Uniek aanbod, deze kevers hebben jaren dienst gedaan tijdens de
carnavalstoet van Halle om mini-prinsenpaar en mini-hofnarrenpaar te vertonen aan het volk. Prijs overeen te komen.

Kostuums - “Brandweer”.
- 12 kostuums mannen
- 12 kostuums vrouwen
- 6 kostuums kinderen

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
1301/241012
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be

Contactadres : Halattraction - Halle
Koen Dedoncker - Bergensesteenweg 81 b 2.3 - 1500 Halle
GSM: 0472/46 96 09
E-mail: koendedoncker@gmail.com
0183/260514
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Te koop
Praalwagen bestaande uit 1 plateau (6m) plus opbouw met
“wip”systeem plus 1 stuk met mogelijkheid tot staanplaats bovenop
(met of zonder jeep). Prijs over een te komen. Deel 1ste plaats
Halle 2014.

in de kijker

Te koop
Prachtig piratenschip evenals de luxe piratenpakken. 10 euro per
pak zonder hoed. De hoeden kosten 7 euro per pak.

Prachtige kostuums voor zeemeerminnen en neptunus. (foto links).
Kleurrijke pakken geschikt voor diverse thema’s. (foto rechts).

Contactadres : De Mannen van de Met - Halle
0560/250714
Frank Laroche - A. Puesstraat 288 - 1502 Lembeek
GSM: 0473/62 38 57 - E-mail: frank.laroche@telenet.be

Te koop of te huur
Mooie carnavalwagen.Thema “Feestwagen” met afneembare poppen rondom de wagen. Aan de zijkant deurtje om op de wagen te
kunnen staan. Je kan vooraan, tussenin en vanachter op de wagen
staan. In totaal plaats voor 25 personen.
Stevige wagen en is heel gemakkelijk in gebruik voor te trekken
met jeep of tractor.
Afmetingen: lengte ongeveer 12 meter, hoogte 3.20 meter en
breedte 2.40 meter.
Prijs overeen te komen met Willems Lucien. Altijd bereikbaar!!!

Contactadres : De Jipie’s - Schakkebroek
Lucien Willems - Terbermenweg 138 - 3540 Schakkebroek
GSM: 0474/69 63 16 - Tel: 011/58 5 22 57
0397/010614
E-mail: elke.houwaer@telenet.be

Contactadres : De Zwiebertjes - Overpelt
0579/300714
Patrick Cuijvers - Beukenlaan 23 - 3910 Neerpelt
GSM: 0478/99 18 86 - E-mail: patrick.cuijvers@belgacom.net

Te koop
Thema “Puzzel van de stoet”. Kledij (23 stuks waarvan 19 volwassenen en 4 kinderen) + de eerste wagen (onderste foto - zelfrijdend)
Wij verkopen ook nog onderdelen van onze wagen waaronder,
zelfrijdende wagen, hoofden in isomo,... dit kan je terug vinden op
onze website : http://www.schiefrechtendeur.be/

Contactadres : Schief Rechtendeur - Kastel (Hamme)
Van den Broeck Sarah - St. Martensommegankstraat 62/21
9220 Moerzeke
0993/240714
E-mail: cvschiefrechtendeur@gmail.com
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Te koop
Carnavalswagen: Lengte: +/- 13m Breedte: +/- 2.80m - 3m
Hoogte: +/- 4m (met de leuning uitgeschoven).
De carnavalswagen is gebouwd als trappenwagen en biedt dan ook
voor zeker +/- 50 personen plaats!
Hij heeft een zeer stevig Russisch chasis en is niet kapot te krijgen!
Onderin is er een grote bergruimte ( Voor bier en plezier)
Sinds 2013 volledig opnieuw opgebouwd met houten pannelen die
behandeld zijn met polyester!
Weg wegens aankoop van een nieuwe wagen en ander thema!!
Verlaagde prijs = 2000 euro

Te koop
Mannetje met speer. (foto links)
Onze mannetjes die gemaakt zijn uit polyester, en voorzien van
mooie kleuren zijn ideaal om op uw carnavalswagen te plaatsen.
Deze man heeft een hoogte van 1,80 meter en een breedte van
1,60 meter. Deze zijn voorzien van een ijzeren staaf, zodanig dat
ze op iets op geplaatst kunnen worden. We hebben er in totaal 4
stuks beschikbaar, waarvan er twee met een geel lichaam en twee
met een roos lichaam. Prijs per stuk : 25,00 euro.
Polyesteren pop. (foto rechts)
Deze kleurrijke poppen zijn gemaakt uit polyester, en hebben een
hoogte van ongeveer 1,65 meter en een breedte van ongeveer
1 meter. Deze zijn te verkrijgen in verschillende kleuren. U kan
deze perfect gebruiken om op een carnavalswagen te plaatsen. In
deze pop steekt een ijzeren staaf in, zodanig dat hij daarmee kan
vastgemaakt worden op iets. We hebben 4 stuks beschikbaar. Prijs
per stuk : 30,00 euro.

Contactadres : De Shelme
1546/080514
Bart Geraerts - Winevenstraat 37 - 3620 Veldwezelt
GSM: 0477/69 95 47 - E-mail: bartgeraerts83@gmail.com
Te koop
1. Mooie carnavalswagen uit polyester met als thema “Muziekwereld”.
De wagen bestaat uit 3 delen, een trekker, overbouw en twee getrokken karren. De wagen is 25 m lang, 3,70 m breed en 4,50 m
hoog. Op de wagen is er plaats voor een stroomgroep, drank , ... .
Er zijn tal van bewegingen zonder motoren alsook loopgroep te
koop.

0821/100814
Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Francis Loos - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0477/69 95 47 - E-mail: bartgeraerts83@gmail.com
Te koop
Wij stellen onze gekke garnalen te koop. We hebben 20 pakken ter
beschikking bestaande uit een hoed en een pak. Ze zijn zeer licht
en draagbaar. Over de prijs kan er gesproken worden.

1735/020514
Contactadres : Leut on den Teut - Kieldrecht
Warrens Benji - Sportpleinstraat 8 - 9130 Kieldrecht
GSM: 0496/93 46 08 - E-mail: benjiwarrens@hotmail.com

Contactadres : De Twiefelere - Lanaken
Kim Ector - Eikelenweg 165 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/69 95 47 - Tel: 089/73 12 23
E-mail: kim.ector@hotmail.com

1644/120814

Te Koop
Mooie carnavalwagen met het thema “Toy Story”.
Heel mooi afgewerkt, eerste prijs mee behaald!
Zeer goede staat. Vele bewegende delen op perslucht.
Alle vragen en andere foto’s via mail.
We zoeken een prijs rond de 1250€ (Bieden mag)

Contactadres :
1556/090214
Kindercarnaval Weelde - Weelde
Van Hees John - Koning Albertstraat 66 - 2381 Weelde
E-mail: johnvanhees@hotmail.com - GSM: 0476/89 32 06

Te koop
Vier grote en één klein model “echte” Chineese leeuwendanskoppen. In perfecte staat. Show verzekerd met deze originele koppen.

Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Boschman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme
E-mail: info@kazoos.be
0998/070814
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Te Koop
Al deze carnavalkostuums zijn eigenhandig gemaakt en dus
uniek. Er werden mooie prijzen mee gehaald.
Thema “Thriller”
+/- 30 volwassenkostuums en +/- 5 kinderkostuums.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek. Elk goed bod wordt overwogen.

Te koop
1. Prachtige klassieke toog.
Gebouwd rond een tractor. Apart
verkrijgbaar (dient in dat geval gedemonteerd te worden) of eventueel in
zijn geheel met tractor inbegrepen.

2. Acht poppen om op een praalwagen
te plaatsen.
Ook apart verkrijgbaar.
In perfecte staat (enkel gebruikt in de
stoet van Aalst carnaval 2014).

1429/040913
Thema “Circus”
+/- 35 volwassenen kostuums +/- 5 kinder kostuums & 2 speciale clownkostuums. Elk goed bod wordt overwogen. Ook zijn er
alle onderdelen van onze wagen te koop ( Clown kop, trampoline,
schommel , handstukken, ... )

1429/040913
3. Vijftien draagpoppen volledig uit
polyester met als thema “Een ferm
stuk in mijn kraag”!
Ook apart verkrijgbaar. Zeer hoge
amusementswaarde in de stoet !!!!!
Enkel gebruikt in de zondagstoet
van Aalst Carnaval 2014 dus nog in
perfecte staat.
Contactadres : Bedesterd - Aalst
Moens Sven - Bergstraat 59 - 9320 Nieuwerkerken 1578/130314
GSM: 0477/79 27 39 - E-mail: sven.kristien@gmail.com

Gezocht
Wij zijn op zoek naar een overdekte stallingsplaats voor hun carnavalswagen,
met de mogelijkheid om er aan te kunnen werken.
De afmetingen zijn: 2,00 meter breed, 2,60 meter hoog en 9,00 meter lang.
Liefst in de buurt van Lanaken (postcode 3620).

1429/100714
Contactadres : De Moesenezen - Moerzeke (Hamme)
Mario Nobels - Smidsestraat 82 - 9200 Grembergen
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

Te Koop
Diverse carnavalsfiguren in goede staat. Prijs 15, 20 en 25 euro
per stuk.

Contactadres : Mök niks oet - Lanaken
1379/200514
Kurt Holtzem - A.G. Bellstraat 13 - 3620 Lanaken
GSM: 0478/64 94 49 - E-mail: kurt.holtzem@telenet.be
Te koop
Twee prachtige wagons voor thema “Indische trein”. Wagons staan op veren
en kunnen schommelen. Op elke wagon kan tussen 10 en 16 personen
staan. Heel komisch thema!

0919/170314

Contactadres : De Oeteldonkers - Steendorp
De Saegher Edwin - Frans Smetstraat 3 - 9100 Temse
GSM: 0498/90 80 28 - E-mail: edwin.de.saegher@telenet.be

Contactadres : De Knullen - Mechelen
Willems Elza - Blarenberglaan 9 - 2800 Mechelen
Tel: 015/20 66 50 of 015/20 30 58
E-mail: deknullen@gmail.com

0021/230714
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Te koop
1. Draaicirkel voor zelfbouwwagen. Doormeter 1 meter.
2. Dessel met oog en trekbol.

Te koop
Diverse polyester carnavalswagens. Ook verkoop van polyesterpoppen om wagens aan te kleden.

1737/240714
Contactadres : Abnormaal - Heusden-Zolder
Serge Arduwie - Bavostraat 9 - 3550 Heusden-Zolder
GSM: 0485/23 23 38 - E-mail: vzwabnormaal@telenet.be

Contactadres : Sheif ad Maas - Maasmechelen
1669/050314
Eeckhout Stehan - Oude baan 317/5 - 3630 Maasmechelen
E-mail: stephan_eeckhout@hotmail.com - GSM: 0478/97 96 16

Te koop
1. Twintig kostuums bestaande uit prachtige tricolore vest, zwart
onderjasje, bijpassende pofbroek en kroon. Prijs overeen te komen.

1265/170314
2. Isomo kop “Delphine Boël” en “Manneke Pis”. Te koop als losse
onderdelen en afgewerkt zoals op de foto.

Te huur
Carnavalswagen
Thema “Boot”

Contactadres : Halfweg - Schakkebroek
Reynders Mario - Diestersteenweg 208 - 3293 Kaggevinne
E-mail: reynders.mario@skynet.be
1147/210913

Te koop
1. Veertigtal piraten kostuums en dit zowel voor heren als voor
dames. In zeer goede staat. Prijs overeen te komen.

1265/010414

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77 - E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

2. Spaanse kostuums (heren, dames en kindermaten).
In totaal een 45-tal.
In zeer goede staat. Prijs overeen te komen

Te koop
Kledij van seizoen 2011(Tirol) en seizoen 2012 (Elfen en trollen).

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp 1515/020412
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/21 29 03
E-mail: servaas.moonen@skynet.be
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actueel
Te koop
1. Een assortiment mooie kledij.

Te koop

Power”, slechts driemaal gedragen. Het kostuum
advertentiesKostuums
“te “Flower
huur”
en “te koop”
bestaat uit drie delen en de volgende types zijn beschikbaar.
- 17 dames-, 12 mannen- en 5 kinderkostuums.

0606/021212
2. Zelfrijdende wagen in polyester. Heeft dienst gedaan als trekkend gedeelte en is voorzien om personen op te plaatsen.

Contactadres : De Köntjes - Tongeren
1474/250413
Guy Ghijsens - Kattenstraat 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0470/32 73 42 - E-mail: ghysens.guy@skynet.be
Te koop
Afmetingen: 9 m lang - 3 m breed - 3,30 m hoog. Vaste wc en bar
voorzien. Zeer veel bergruimte (afsluitbaar)
0606/160614
Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be
Te koop
Grote smurf op paddenstoel. Carcamel ooievaar van de smurfen en
kat Azrael boeken. Alles in isomo met ijzer.
Er zijn meer foto’s via pieter.nijs@live.nl of 0497267057

1427/300414
Contactadres : Nie Kapot te Kreige - Tongeren
Sabine Daniels - Bulkerstraat 2 - 3700 Tongeren
GSM: 0497/03 24 98 - E-mail: sabinedaniels@telenet.be

Contactadres : De Maloten - Lede
0564/080514
Pieter Nijs - Meirveld 22 - 9340 Lede
GSM: 0497/26 70 57 - E-mail: pieter.nijs@live.nl

Te koop
23 kostuums. Thema “Sultan”.
Vraagprijs 600 Euro.
15 dames (bovenstuk, broek, hoed en shirt lange mouw)
8 heren (bovenstuk, broek, centuur, hoed en shirt lange mouw)
Worden alleen als complete set verkocht. Kunnen ook bij bestelt
worden bij www.karnevalswierts.com/nl/14/1sprookjeskleding.
Nieuwprijs heren: 66 euro - dames 60 euro.

Te huur - Te koop
Prachtige carnavalswagen in twee delen. Zeer goed onderstel.

0542/070414
Contactadres : De Pierrotvrienden - Baasrode
Van De Perre Maurice - Bergveld 4 - 9255 Buggenhout
GSM: 0477/58 76 11 - E-mail: maurice.vandeperre@skynet.be

0961/100413
Contactadres : Thomakokki’s - Eisden
Eric Floryn - Hemelrijkstraat 84 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/89 32 83 - E-mail: eric.floryn@skynet.be
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Te koop
Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat.
Tevens enkele onderdelen om te gebruiken vor wagenopbouw.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be
en op de website www.fenvlaanderen.be

Te koop
Kostuums: Jurk inclusief pruik en hoed in zeer goede staat.
Beschikbaar vanaf 01/04/2014. Tegen dan slechts driemaal enkel
tijdens optochten gedragen. Totaal aantal kostuums: 13 volwassenen en 6 kinderen Vraagprijs: overeen te komen

Contactadres : Der es leven achter ‘t komiteee
Robberecht Bert - Guillaumestraat 4 - 9220 Hamme
E-mail: dereslevenachtertkomitee@hotmail.com 1722/110314
GSM: 0477/72 71 26
Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/090413
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
Zelfrijdende driedelige wagen. Thema “Treintje”. Volledig voorzien
van verlichting, alsook zelfrijdend onderstel met metalen constructie
voor torenbouw. Zie foto website FEN-Vlaanderen.

Te koop
Mooie carnavalswagen uit polyester met als thema “Muziekwereld”.
De wagen bestaat uit 3 delen, een trekker, overbouw en twee getrokken karren. De wagen is 25 m lang, 3,70 m breed en 4,50 m
hoog. Op de wagen is er plaats voor een stroomgroep, drank , ... .
Er zijn tal van bewegingen zonder motoren alsook loopgroep te
koop.

0906/080414
Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Lt. Cormeaulaan, 5 - 3970 Leopoldsburg
E-mail: tom_martens@mail.be GSM: 0477/54 12 53

Te koop
Praalwagen. Loco met wagen. Wagen kan zowel geduwd als getrokken worden. Plaats voor +-35 personen op de wagen.

Contactadres : De Gezellen van Taxandria - Neerpelt 0906/181213
Rony Hoeben - Oude Kerkhofstraat 20 b 3 - 3910 Neerpelt
E-mail: ronyensilvie@telenet.be GSM: 0475/67 25 72

1735/040314
Contactadres : Leut on den Teut - Kieldrecht
Warrens Benji - Sportpleinstraat 8 - 9130 Kieldrecht
GSM: 0496/93 46 08 - E-mail: benjiwarrens@hotmail.com

Te koop
Carnavalswagen. Thema “Wegenwerken/gemeente”. Drie afzonderlijke stukken. In totaal 17 meter. Gunstige prijs.

1477/080414
Contactadres : Sjchief - Buggenhout
April David - Larendries 43 - 2890 Sint-Amands
E-mail: okv.sjchief@hotmail.com - GSM: 0471/54 18 67

Gazet van de Carnavalist - Nr 175

25

Advertenties “Te huur” en “ Te koop”

necrologie

Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Ronny Panis
echtgenoot van Mevrouw Anita Thomassen
Lid van de cv Van Eisder Gijs tot Bosbeir - Eisden
Geboren te Maaseik op 8 maart 1966
Overleden te Genk op 3 april 2014

De Heer
Patrick Colman
echtgenoot van Ingrid De Gruyter
Bestuurslid van de cv De Nachtvlinders - Haasdonk
Geboren te Temse op 6 augustus 1956
Overleden te Sint-Niklaas op 1 juni 2014

De Heer
René PAESEN
echtgenoot van Mevrouw Francine Aerts
Lid van de cv De Zandkrabberkes - Hechtel
Geboren te Hechtel op 6 augustus 1937
Overleden te Hechtel op 27 juni 2014

De Heer
Robert Dequick
echtgenoot van Mevrouw Jeannine Maenen
Stichter-voorzitter van de Orde van de Wullok - Oostende
Geboren te Oostende op 6 februari 1923
Overleden te Oostende op 19 juli 2014

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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Prinsenca emer e

Het Feest der Goedgemutsten is het jaarlijkse
ledenfeest van de F.E.N.-leden. De federatie mag
dan ook verwachten dat de aangesloten leden
massaal op dit evenement aanwezig zijn.

Florahallen Aalst

Zaterdag 3 januari 2015

in samenwerking met de

Aalst

FEEST DER

GOEDGEMUTSTEN
Een organisatie van
2015
F.E.N.-Vlaanderen

Alle aanwezigen krijgen gratis het nieuwe
jaarspeldje 2015, dat dit jaar in het teken staat
van 4x11-jaar Federatie Europese Narren.

Gratis toegan g

Deuren open vanaf 19u11

